
  

UCHWAŁA NR XLIX/401/2021 

RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE 

z dnia 23 lipca 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek  

i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Gminy 

Miasto Świnoujście 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 713, 1378, z 2021 r. poz. 1038), art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13b, art. 13f i art. 40a ust. 1 

ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 470, 471, 1087, 2338, z 2021 r. 

poz. 54, 720, 1005) Rada Miasta Świnoujście uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XXII/166/2019 Rady Miasta Świnoujście z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie  ustalenia 

stref płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów 

samochodowych na drogach publicznych Gminy Miasto Świnoujście (Dz. Urz. Województwa 

Zachodniopomorskiego z 2020 r. poz. 230), zmienionej Uchwałą Nr XXX/236/2020 Rady Miasta Świnoujście  

z dnia 23 kwietnia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania oraz ustalenia 

wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach 

publicznych Gminy Miasto Świnoujście (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2020 r. poz. 2347), 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1 ust 2 pkt 11 Uchwały otrzymuje brzmienie: 

11) ul. Uzdrowiskowa; 

2) w § 1 ust. 2  Uchwały po pkt 22 dodaje się pkt 23-25 w brzmieniu: 

23) ul. Stefana Żeromskiego od ul. Małachowskiego do ul. Bałtyckiej, 

24) ul. Bałtycka,  

25) ul. Moniuszki od ul. Bolesława Prusa do ul. Artura Grottgera. 

3) Mapy rozszerzenia strefy płatnego parkowania stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały. 

4) § 2 ust. 1 pkt 1 Uchwały otrzymuje brzmienie: 

1) za pierwsze 30 minut postoju, z zastrzeżeniem § 2 ust. 5                       2,00 zł; 

  5) § 2 ust. 2 pkt 1 Uchwały otrzymuje brzmienie: 

1) za pierwsze 30 minut postoju, z zastrzeżeniem § 2 ust. 5                         1,50 zł; 

  6) w § 2 Uchwały po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

5. Dla posiadaczy „Karty Wyspiarz” lub „Karty Wyspiarza Seniora” wprowadza się zerową stawkę 

opłaty za pierwszy postój pojazdu samochodowego do 30 minut w danym dniu w strefie płatnego 

parkowania (bezpłatny czas parkowania zawiera się w pierwszej godzinie parkowania) pod warunkiem 

wskazania numeru rejestracyjnego pojazdu samochodowego we wniosku w ramach procedury wydania 

„Karty Wyspiarza” lub „Karty Wyspiarza Seniora”, określonej zarządzeniem Prezydenta Miasta 

Świnoujście. W przypadku zmiany samochodu, posiadacz „Karty Wyspiarza” lub „Karty Wyspiarza 

Seniora”, w celu kontynuacji uprawnienia, obowiązany jest zawiadomić wydawcę wyżej 

wymienionych kart o zmianie w celu dokonania aktualizacji w bazie danych SPP.   

 

7) w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

3. Dla właściciela pojazdu samochodowego z napędem hybrydowym, którego emisja CO2 

nie przekracza 100g/km w warunkach miejskich, ustala się kartę abonamentową roczną w wysokości 

5,00 zł. 

 

§ 2. W rozdziale I Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania W Świnoujściu, stanowiącego załącznik 

nr 1 do zmienianej uchwały, po punkcie 13 dodaje się punkt 14 o treści: 

14. Posiadacz „Karty Wyspiarza” lub „Karty Wyspiarza Seniora” uprawniony jest raz dziennie do 30 

minutowego bezpłatnego postoju pod warunkiem wpisania w parkomacie numeru rejestracyjnego 
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pojazdu i pobrania biletu. Numer rejestracyjny powinien być zgodny ze zgłoszonym we wniosku  

o wydanie ww. Kart lub zgłoszoną zmianą. Zmiana wprowadzana będzie do bazy danych w SPP  

w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia. W przypadku uchybienia powyższemu terminowi, 

uprawnionemu będzie przysługiwał zwrot pieniędzy za czas podlegający zwolnieniu z opłaty.  

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świnoujście. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Zachodniopomorskiego z mocą obowiązywania od dnia 1 września 2021 roku. 

 

Przewodnicząca Rady Miasta 

Elżbieta Jabłońska  
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Załącznik nr 1  

do uchwały nr XLIX/401/2021 

Rady Miasta Świnoujście 

z dnia 23 lipca 2021 r. 

 

STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA W DZIELNICY NADMORSKIEJ - ROZSZERZENIE 
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Załącznik nr 2  

do uchwały nr XLIX/401/2021 

Rady Miasta Świnoujście 

z dnia 23 lipca 2021 r. 

 

STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA W DZIELNICY NADMORSKIEJ - ROZSZERZENIE 

 

Id: 16CB524A-9966-4041-8BFA-367A66BD8DC7. Podpisany Strona 4



UZASADNIENIE 

 

Zmiany w niniejszej uchwale wprowadzają uprawnienie do jednorazowego dziennego 30 minutowego 

bezpłatnego parkowania pojazdu w Strefie Płatnego Parkowania dla mieszkańców Świnoujścia – posiadających 

„Kartę Wyspiarza” lub „Kartę Wyspiarza Seniora”. Dodatkowo rozszerza się obszar strefy płatnego 

parkowania dla dzielnicy nadmorskiej. 
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